
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  017: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  017-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:01. (  بھا ا4فطار إدراك أجل من الشركة في الجماعة ص�ة عن التخلف موضوع حول الك�م تتمة - 1

  ) 00:05:19(  ؟. الوجوب يفيد ا=مر ھل)بركة السحور في فإن تسحروا(  حديث - 2

  ) 00:07:27(  ؟ الصيام في المواصلة يجوز ھل - 3

  ) 00:07:55(  ؟ المال ھذا من ا=كل =بنائه يجوز ھل والحرام الح�ل من خليط مال لديه رجل - 4

  ) 00:09:14. (  الحرام من والتخلص الح�ل =كل نصيحة - 5

 ؟. الشرعي العلم طلب فضل وما ؟) . درجة(  فضل الشھداء على وللعلماء درجتين فضل العلماء على لLنبياء(  حديث صحة ما - 6

 )00:10:22 (  

  ) 00:14:10(  ؟ بالماعز العقيقة تجوز ھل - 7

  ) 00:15:22(  ؟ ا=لباني الشيخ ھو من - 8

 مصر في ا4س�مية والحركة ا4يرانية الثورة مثل وا4س�مي العربي الوطن في ا4س�مية الحركات بين الربط نستطيع كيف - 9

  ) 00:19:37(  ؟.وليبيا إيران على إمريكية وا=نجلوا العراقية والحرب

  ) 00:20:05(  ؟. والسنة للكتاب المخالفة الجماعات في رأيكم وما ؟. صوفي ھو وھل الغزالى مذھب ھو ما -  10

  ) 00:28:01(  ؟.التجارية وا=سھم الورقية بالعم�ت التجارة تجوز ھل -  11

  ) 00:37:26. (  التجارية ا=سھم في معاملة حول استفسار -  12

 ھي وما ؟.يمين كفارة عليه أم الط�ق يقع فھل المرأة فعادت ذلك إلى عادت إن بالط�ق فحلف امرأته في انحرافاً  رأى رجل -  13

  ) 00:48:45(  ؟. الحائض ط�ق يقع وھل ؟. الط�ق شروط

  ) 00:55:51(  ؟.الحج عليه يجب فھل فقيراً  يصير وأحياناً  غنياً  يكون أحياناً  رجل -  14

  ) 00:58:00(  ؟ أوbً  يتاجر أم ديونه يسدد ھل أموال وأتته ديون عليه تاجر -  15

 ) 01:02:14.. ( فيه النصاب يقدر وكيف الميت والدين الحي الدين بيان -  16
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

أال ميكن تطبيق هذا النظام يف الشركة ، يفطر على مترات أو لقيمات مث يذهب إىل مسجد الشركة  :الشيخ 



  .ويصلي ىف إشكال على هذا ؟ 

  .ال  :السائل 

  .إذا السؤال ملاذا  :الشيخ 

  ...  : السائل

يفطر ألنه يريد أن ميتلئ حنن نقول السنة أن ال يأكل حىت يشبع وتفوته الصالة وإمنا جيمع بني األمرين  :الشيخ 

  يفطر على شربة ماء إذا مل يتيسر له ، مث يذهب ويصلي مث يعود ويفطر فهل تنحل املشكلة هكذا أم ال ؟

  .؟ ...اإلفطار مجاعي :السائل 

  اإلفطار للشبع يا حبييب هذا  :الشيخ 

على ما يبدوا إذا ما أفطر مع اجلماعة مجاعة املصنع يذهب عليه الفطور فال  ...الكثري ما يصلوا  ... :السائل 

  يأخذ حقه يف االفطار مظبوط

  .هكذا األمر يا أخانا أنه يذهب عليه اإلفطار ؟ سؤالك نعم  :الشيخ 

  ... :السائل 

شيء عجيب ،  ...ى أن تفوتك صالة اجلماعة أم يفوتك طعام اجلماعة املهم يف املوضوع هل أنت ختش :الشيخ 

فإن كنت ختشى أن تفوتك صالة اجلماعة فأنت لك اخلرية ألن اجلماعة هذه مجاعة خاصة واملسجد خاص ، ال 

ة يرتتب عليه أحكام كراهة اجلماعة الثانية يف مثل هذا املسجد ، فممكن أنت وغريك من امللتزمني ألحكام الشريع

وهو أن جتمعوا بني صالة مجاعة ثانية وبني إفطار كامل بعد االنتهاء من اجلماعة الثانية ألن اجلماعة الثانية يف 

هذا املسجد جائزة ، عرفت كيف ألنه ليس مسجد عاما وإمنا هو مسجد خاص بالنسبة للشركة، أما إذا كنت  

أنت ما كان كالمك  "يغين على ليله " واحد كما صّور أخونا هنا وكل من مثل ما حيكون عنا يف الشام كل 

قضية الطعام لكن رمبا يكون يف بعض الشركات كما صّور أخونا هذا الثاين ، فإن كان خيشى أن يذهب عليه 

الطعام فيجوز له أن يأكل حاجته من الطعام مث يذهب إىل هذا املسجد هو وأمثاله ويصلوا مجاعة ثانية ألنه يف 

ضيع على نفسه ؟ هو اجلمع بني فضيلتني اثنتني ، األوىل التعجيل باإلفطار  واألخرى هذه الصورة ما الذي ي

التعجيل ألداء صالة املغرب، فإذا أفطر كما ذكرنا على لقيمات أو على مترات ، مث ذهب إىل املسجد فقد مجع 

يف الصالة ففاتته فضيلة  بني فضيلتني أما إذا جلس يأكل حىت يكاد ميتلئ كما ذكرنا مث قام إىل الصالة فما عجل

وحاز على فضيلة ، حاز على فضيلة التعجيل باإلفطار وفاتته فضيلة التعجيل لصالة املغرب ، لكن مل يأمث ، 

  .ولذلك ال حرج إن كان فعل هذا أو فعل هذا ، غريه 



  .جوب ؟هل هذا األمر للو  )تسحروا فإن في السحور بركة ( يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

الظاهر أنه للوجوب ألن الرسول عليه السالم حينما ى عن الوصال ، ذكر مجلة أشعر بذلك أشعر يف  :الشيخ 

، )فإن كان والبد فمن السحور إلى السحور ( ذلك اىل أن األمر هذا هو للوجوب ، ى عن املواصلة مث قال 

يف السحور ما مسح إال البد من السحور، أوال ظاهر مسح برتك اإلفطار ، ومسح مبواصلة صوم النهار بالليل لكن 

األمر الوجوب وثانيا يايت هذا احلديث الذي ى عن املواصلة مبعىن ال جيوز يعين احلديث ، ال جيوز أن يواصل 

بعد إفطاره الليل مع النهار إذا تيسر له النهوض والقيام للسحور ألنه أباح العكس وهو مواصلة النهار بالليل 

واصلة الليل بالنهار، هلذا نرى من تيسر له السحور فال بد أيضا وكما جاء يف بعض األحاديث ولو على وليسم

جرعات من ماء، تسحروا ولو على جرعات من ماء فال بد من ذلك، أما رجل يغلبه النوم وال يتسحر فليس 

ملن متكن من السحور ، فلم  السحور بأعظم يف الشرع من الصالة اليت جيب أن يؤديها يف وقتها ، البحث إذا

  ...يتسحر ولو على جرعات من ماء 

  ؟ ... :السائل 

  .فيها ترخيص إن كان وال بد يقول لك  :الشيخ 

  ؟... :السائل 

  .احلديث هكذا جاء وهو يفيد الرتخيص  :الشيخ 

  .يقول والد عنده مال اختلط باحلرام هل جيوز ألبنائه أن يأكلوا من هذا املال  :السائل 

فهمت السؤال ولد يعيش مع والده وماله خليط من حرام وحالل ، الذي عندي يف هذه املسألة  ... :لشيخ ا

تفصيل ، أظن هذا التفصيل سبق ذكره يف مسألة أخرى ، إذا كان املال احلالل غالبا على احلرام جاز ، وإن كان 

إن الحالل ( الورع من قوله عليه السالم  العكس مل جيز وإذا كان غري معروف أكثره من أقله ، حينئذ يأيت باب

بين وإن الحرام بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 

  . )دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ( كذلك قوله عليه السالم   )وعرضه  

يعوله أن حياول اخلالص من مثل هذا املكسب  وبعد هذا التفصيل أنصح كل من ابتلي مبكسب  فيه حرام، ممن

ال شك أن هذا احلديث والذي  )كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به ( لقوله عليه الصالة والسالم 

ما أمرتكم به من شيء ( يتضمن هذا احلكم الشديد كسائر األحكام الشرعية  داخل يف عموم قوله عليه السالم 

ما استطاع املسلم يبتعد عن هذه احلياة اليت تبىن على مكسب حرام فمن استطاع من ، ف )فأتوا منه ما استطعتم 

  .نعم . األبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خري له وأبقى 



حديث لألنبياء على العلماء فضل درجتني ، وللعلماء على الشهداء فضل درجة ، ما صحة احلديث  :السائل 

  العلم واحلث على طلب العلم ، والفرق بني طالب العلم والعابد ودرجتهم عندوشرح املسألة و بيان فضل 

  اهللا ؟ 

أما احلديث فال حيضرين اآلن مرتبته وإن كان يغلب على الظن ال يصح إسناده ، لكن اجلزم بذلك حيتاج  :الشيخ 

ي الذي يعلمون والذين هل يستو (( إىل مراجعة فنظرة إىل ميسرة ، أما طلب العلم فيكفي يف ذلك قوله تعاىل 

وقوله عليه السالم  ))يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (( وقوله عز وجل  ))ال يعلمون 

وهكذا فاألحاديث كثرية وكثرية جدا يف بيان فضل العامل  )فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ( 

رتغيب والرتهيب قسما طيبا من هذه األحاديث الصحيحة ، فمن وفضل طلب العلم، وقد مجع كتابنا صحيح ال

شاء التوسع يف االطالع عليها يعود إليه وإىل أمثاله ، ولكين أريد أن أذكر بأن هذه الفضيلة اليت جاء ذكرها يف 

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية هي أوال مقيدة بطلب العلم الشرعي ، الذي ال يصح أن يطلب يف سبيل 

حتصيل مكسب دنيوي خبالف العلوم األخرى، اليت ميكن اختاذها وسيلة للمعيشة أما طلب العلم الشرعي فال 

يكون طالبه طالب علم له مثل هذه الفضائل اليت أحملنا إىل بعضها آنفا إال إذا ابتغى بذلك وجه اهللا تبارك وتعاىل 

ض احلياة الدنيا وإمنا طلب العلم لوجه اهللا تبارك ، مل يردبذلك ال منصبا وال جاها وال وظيفة وال شيء من عر 

وتعاىل فهذا الذي له تلك الفضائل اليت أحملنا إىل بعضها آنفا ألن العلم الشرعي عبادة، والعبادة يف نظر الشارع 

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل (( احلكيم أمر أن تكون خالصة لوجهه الكرمي وذلك يف مثل قول رب العاملني 

، الشك أن العلم أن خيلص فيه هللا عز وجل وال ينبغي من وراء  ))صالحا وال يشرك بعبادة به أحدا  عمال

  .ذلك شيئا من حطام الدنيا 

  هل جيوز العقيقة باملاعز ؟ :السائل 

عز باملاعز واهللا هذا جوابه يعود إىل اللغة العربية ، كلمة الشاة أنا ال حيضرين اآلن إن كانت تشمل املا :الشيخ 

أوال ، فإن مشلت جاز وإال فال ألن احلديث كما تعلمون شاتان ، فإن كانت املاعز من الشياه جاز وإال فال وأنا 

  .اآلن ال أعرف جوابا من هذه الناحية 

  هل لنحر الشاتني سن معينة أم ال ؟ :السائل 

  .نعم ليس هناك سن معينة  :الشيخ 

  ل مطروح ممن مل يسبق له معرفة حضرتكم من أين بدأمت وكيف  ؟من هو الشيخ األلباين وهذا السؤا :السائل 

  ...يعين نؤلف كتابا اآلن  :الشيخ 



  .راجع الشيباين : سائل آخر 

  ..هذا الذي أردت أن أقول هناك أحد إخواننا احلاضرين :الشيخ 

  ن بدأمت وكيف  ؟من هو الشيخ األلباين وهذا السؤال مطروح ممن مل يسبق له معرفة حضرتكم من أي :السائل 

  .ولعلكم مسعتم جواب األلباين  :الشيخ 

ويقول أي نعم األستاذ حممد الشيباين وهو حاضر بني ظهرانيكماالن هو  ...بأن يراجع الشيباين : طالب آخر 

  .يف صدد تأليف كتاب مبسط عن  األلباين على عجره وجبره 

  األردن يف الستينات  ؟ يقول علمنا أن حضرتكم قد منعتم من الدخول إىل :السائل 

  إيشفي الستينات ؟ :الشيخ 

نعم ، حيث ترددت يف األوساط والدوائر التابعة لألوقاف شائعات واامات من طرف واحد نرجو  :السائل 

  .اإليضاح باعتباركم الطرف اآلخر 

دائما وأبدا كيف أنا ما أحفظ التاريخ إيش التاريخ هذا الستينات ، وكيف منعت وأنا دخلت األردن  :الشيخ 

  الستينات مىت يعين ؟

  .يعين يف حقبة الستينات من الواحد والستني إىل التسعة والستني  :السائل 

  .يعين كم سنة معىن اآلن ثالثون سنة  :الشيخ 

  .تقريبا يعين  :السائل 

طالقا ، لكن اخلرب زور ، ألول مرة أمسعه وعش رجبا تسمع عجبا،  أنا ما منعت من دخول األردن إ :الشيخ 

الذي وقع وهذا معروف لديكم ، أننا كما عزمنا على السكن هنا ، ألقينا أول درس يف دار أحد إخواننا وثاين 

  .درس أيضا وكان أسبوعيا الدرس ولعله كان يوم الثالثاء 

  .كان يوم اخلميس : سائل آخر 

ذا كل شيء وقع فيما يتعلق باألردن ، أما املهم  الدرس الثالث ما متكنا ألم سفرونا إىل سوريا ، فه :الشيخ 

  .السؤال فال أصل له إطالقا ، مث عدنا أدراجنا ولعل العود كان أمحدا 

  .احلمد هللا  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

يقول نعرف ونسمع ونشاهد أن عدد الشيوخ الكرام الذين حييط م عدد كبري من الشباب، يوجد  :السائل 

ىل درجة الطعن والتجريح مث العداء لدرجة الكراهة مما يؤثر سلبيا يف فهم وسلوك عامة بينهم خالف يصل أحيانا إ



املسلمني وحيي خاصتهم وبالتايل يدفعهم إىل النفور من التجمعات الدينية ، هذا مما جيعل البحث عن القيادة 

 نلمسها مجيعا يف الظروف اإلسالمية أمرا شاقا وعسريا ، ويستدل على ذلك من حالة التفكك وانعدام الثقة اليت

  .القائمة 

  ملاذا السؤال ؟ :الشيخ 

  .مقدمة طويلة وعريضة وال سؤال  :السائل 

ضمنا مفهوم أنا كنت أردت أن أقول لو أنه وجه سؤاال صرحيا كنت أقول . آه، وال سؤال إذا فال جواب  :الشيخ 

  .ق فاسأل هؤالء الذين تصفهم ذه األوصاف اسأهلم ملاذا هذا التفر 

يقول كيف ميكن الربط بني احلركات اإلسالمية البارزة يف الوطن العريب واإلسالمي مثل الثورة اإليرانية  :السائل 

  واحلركة اإلسالمية يف مصر واحلرب العراقية ،واإلنلجوأمركية على إيران وليبيا ؟

  .دينهم كيف ميكن الربط بني املتناقضات ، وهذه نتيجة ابتعاد املسلمني عن   :الشيخ 

السؤال اخلامس عودا على موضوع التصوف هل كان لإلمام الغزايل دور يف التالعب يف األلفاظ   :السائل 

  والتحريف أم أن التحريف جاء فيما بعد وكيف ؟

حتن ما نقول يف الغزايل كان له دور يف التالعب لكننا نقول إن اإلمام الغزايل ، كان يغلب عليه  :الشيخ 

ذهب األشعري ، واألشاعرة ابتلوا بشيء من تأويل نصوص الكتاب والسنة ، وملا كان الغزايل على التمذهب ، بامل

منهج األشاعرة فهو يتأول كثريا من هذه النصوص يف بعض كتبه ومنها الكتاب املشهور باألحياء ، ورأينا يف كل 

هج السلف الصاحل ، أم منحرفون الطوائف ويف كل اجلماعات اليت ختالف منهج الكتاب والسنة املتمثل يف من

عن اإلسالم  لكن اهللا عز وجل حياسب كال منهم على ما علم مما وقر يف نفسه إن ال مسح اهللا إن أراد الكيد يف 

اإلسالم فله حسابه ، وإن حاول أن يتفهم اإلسالم فهما صحيحا مث أخطأه فله كما عليه الصالة والسالم يف 

، )إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ( احلديث املشهور أجر واحد ، 

حنن ال نفرق حقيقة بني االجتهاد يف الفروع واالجتهاد يف األصول خالفا لبعض علماء األصول الذين يقولون 

( ديث ألن الرسول عليه السالم قد أطلق احلكم السابق يف احل: االجتهاد يف األصول ال جيوز، فهذا خطأ أوال 

مل يقل يف الفروع دون األصول وال يف األصول دون الفروع ،  )إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 

نعتقد أن اخلطأ ال ميكن أن يعصم منه اإلنسان حىت يف : وإمنا يشمل بكالمه الناحيتني األصول والفروع ، ثانيا 

طئ يف العقيدة ، ومع ذلك فاهللا عز وجل يغفر له ألنه العقيدة ، وخذوا مثال رائعا جدا ، لكون اإلنسان قد خي

علم أن خطأه مل يكن كيدا للشريعة وطعنا يف الدين وإمنا كان لسبب يعذر فيه عند رب العاملني تبارك وتعاىل ، 



كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع ( أعين بذلك املثال قوله عليه السالم 

ه، فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب، قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر اهللا علّي أوالده حول

وضرب لنا مثله ونسي خلقه ، قال من (( ال شك هذا كفر ومشله قول اهللا عز وجل _ )ليعذبني عذابا شديدا 

راهللا علّي ليعذبني ولئن قد( - ، إىل آخر اآلية، ))يحيي العظام وهي رميم ، قل يحيها الذي أنشأها أول مرة 

عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني واحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر ، مات 

الرجل فحرقوه في النار ثم أخذوا نصفه فرموه في الريح العاصف والنصف الثاني في البحر الهائج، فقال 

هللا عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت اهللا عز وجل لذراته كوني فالنا فكانت بشرا سويا ، قال ا

أنا خفت منك لسان حاله يقول أنا معرتف بأين شر إنسان مل أعمل خريا قط ومعرتف  )قال ربي خشيتك 

بالتايل أنك إذا عذبتين عذبتين وأنت عادل ففرارا من هذا العذاب أوصيت مبثل هذه الوصية اجلائرة اليت ال ميكن 

نيا يف اجلور والظلم، وملا كان اهللا يعلم حقيقة ما يف نفس هذا اإلنسان من الصدق فيما أن يوجد هلا مثيل يف الد

قال ، قال اذهب فقد غفرت لك أي غفر له شركه وكفره باهللا عز وجل ، فإذا ميكن اإلنسان اوال أن خيطئ فيما 

ن كان حماولة منه ال يقصد فيها يتعلق يف العقيدة ، لكن هذا اخلطأ إن كان كيدا يف اإلسالم فال يغفر له ، أما إ

الكيد يف اإلسالم فاهللا عز وجل يغفره هلذا اإلنسان ، لذلك فتأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات من الفرق 

اإلسالمية كلها  من مثل املعتزلة واخلوارج واملرجئة واألشاعرة واملاتردية ال جيوز أن يطلق القول يف تكفريهم ألننا ال 

هلم أنه كان كيدا يف اإلسالم بل نقطع أن بعضهم كان يرد تنزيه اإلسالم من بعض املفاهيم اليت  نعلم أن الباعث

تبدوا له أا بريئة  من اإلسالم ولو أنه خمطئا يف ذلك ،وهذا يف الواقع نعتقده يف اجلملة وليس بالتفصيل أنه 

به عن طريقة السلف الصاحل ، مل يكن  الباعث على كثري من األشاعرة واملاتردية على التأويل الذي احنرفوا

احنرافهم هذا طعنا يف العقيدة وكيدا يف اإلسالم ، وإمنا ذلك كان حماولة منهم لتقريب بعض النصوص اليت أساؤوا 

  .فهمها إىل بعض األذهان 

  .دوره يف التالعب  :السائل 

ا من آيات الصفات وأحاديث الصفات ال نقول بأنه تالعب هو والغريه وإمنا نقول تأول هو وغريه كثري  :الشيخ 

وال نعلم عنهم أم  أرادوا كيدا باإلسالم ، بل نظن فيهم أم أرادوا خريا باإلسالم هذا ما نقوله جوابا عن هذا 

  .السؤال 

  االجتار بالعملة كالصيارفة وحنوهم أهو حالل أم حرام وكذلك أسهم الشركات يف سوق عمان :السائل 

  املايل ؟ 



والسبب يف ذلك فيما يتعلق بالعمالت الورقية  ...ال نرى التجارة بالعمالت الورقية وال باألسهم التجارية :الشيخ 

إن العمالت الورقية كما نعلم مجيعا ليس هلا قيمة ذاتية وأعين  بالقيمة الذاتية أن أي شيء من  املادة يف الدنيا له 

من احلديد وقيمة القطعة من النجل وقيمة القطعة من معدن قيمة ولو أن  هذا القيمة تتفاوت بني قيمة القطعة 

األملنيوم وكذلك النحاس الذهب الفضة، كل هذه املعادن هلا قيمة ذاتية قلت أو  كثرت ، الورقة البيضاء اليت 

التها ميكن االستفادة منها بالكتابة عليها هذه أيضا هلا قيمة ذاتية مث ختتلف قيمتها بالنسبة لسماكتها متانتها صق

وحنو ذلك ، لكن العمالت الورقية ليس هلا قيمة ذاتية حىت يف حدود االستفادة من الكتابة عليها وإمنا قيمتها 

قيمة اعتبارية فأنتم ترون مثال األوراق هذه العمالت قد تكون من حيث احلجم والقياس متقارب جدا ، لكن من 

لكن أغلى قيمة وهكذا ، من أين جاءت هذه  حيث القيمة متفاوت جدا جدا، قد تكون ورقة أصغر حجما

القيم من أين جاء هذا التفاوت ؟ من عرف الدولة اليت طبعت هذه العملة وطرحته للتعامل يف العامل كله وأصل 

هذه العمالت حينما ابتدعها من ابتدعها لتسهيل التعامل خلفتها كانوا قد جعلوا هلا رصيدا من الذهب ، وكان  

خاصة من الذهب يف بنك تلك الدولة وكان من املمكن يومئذ فعال لتيسر وتوفر الذهب يف كل ورقة هلا قيمة 

خزانة الدولة ، إذا أراد  اإلنسان أن يستبدل الذهب بالورق تيسر له ذلك، فقيمة إذا هذه العمالت هي مربوطة 

واقعي ، الدينار األردين يساوي باملقدر هلا من املخبأ من الذهب يف خزينة الدولة حينما يأخذ اإلنسان اآلن مثال 

اليوم ثالثة دنانري عراقية ، كان قبل احلرب العراقية الدينار العراقي أغلى من الدينار األردين، أصبح اآلن القضية 

معكوسة متاما وبتفاوت كبري ، فحني يشرتي إذا املتاجر بالعملة يشرتي ثالثة دنانري عراقية  بدينار أردين زائد كذا 

رتي ثالثة دنانري عراقية بدينار أردين ، هل يشرتي ورقة بورق ؟ اجلواب ال ، ألن هذا الورق ليس له ، اآلن يش

قيمة إذا ماذا يشرتي ؟ يشرتي القيمة املقدرة هلذه العمالت لكن حنن نرى أن هذه القيمة تنزل وترتفع وتنخفض 

ي يعلو وينزل هو يتعلق كما هو معروف وتعلو وهكذا إذا طبيعة الورق هذا ليس هو الذي يعلو وينزل لكن الذ

لدى اجلميع بالنواحي االقتصادية اليت توجد فيها دولة ورق أو عملة من هذه العمالت ، فأصبحت هذه 

العمالت أشبه ما تكون بالقمار حظك ونصيبك ولذلك فاملتاجرة ا ليست متاجرة ذهب بذهب عينا بعني ، 

ضة وإن تفاضل فيجوز شرعا، وال فضة بفضة فيجوز متماثال وهكذا وهذا له شروط كما تعلمون وال هو ذهب بف

وإمنا هو شيء إىل اليوم ال تستطيع أن تأخذ جوابا صرحيا ما هو سبب اهلبوط والنزول من الناحية املادية ، وهذا 

وهكذا ،  له صلة بنفس األسهم اليت جاء السؤال فيها، السهم اآلن يطرح ففي يوم يعلو مثنه ، ويف يوم يهبط مثنه

علما بأنه املشاركة يف املسامهة هلا عيب آخر يف أول التأسيس ، حنن نعلم من الواقع أن أي مشروع يراد حتقيقه 

يوضع له أسهم على حسب ما قدره  املقدرون هلذه الشركة، فتصبح هذه األسهم كأا بضاعة تعرض على 



ل للسيارات أو معمل لألدوية أو ألي شيء آخر ، السوق ومل حتول بعد هذه األسهم إىل شركة واقعة مثال كمعم

فقبل أن تصبح هذه األسهم حقيقة شركة واقعية تباع وتشرتى فهذا هو القمار باعتقادي بعينه ملاذا ؟ ألنه السهم 

الذي قيمته مئة دينار يشرتي إما مبائة وعشر أو مبائة إال عشر وحنو  ذلك، فهذا صار فيه ربا مكشوفا ، ال 

وال خفاء، فشراء القيمة بأقل أو أكثر ، هذا هو ربا مكشوف ال خيفى على إنسان ، لوال غفلة الناس إشكال فيه 

عن حقيقة التعامل ببيع األسهم قبل أن تتحول إىل جتارة أو معمل أو حنو ذلك ، لكن املسألة ختتلف بطبيعة 

ما أو مصنع أو حنو ذلك ، ففي هذه  احلال حينما هذه األسهم إىل مادة أخرى ، وهو كما ذكرنا جتارة يف بضاعة

احلالة بيع األسهم جيوز ألنك ال تبيع دراهم أو دنانري وإمنا تبيع شيئا قائما ممكن هذا يرتفع سعره وأن ينخفض ، 

لكن يبقى مشكلة أخرى هل جيب على املسلمني الغيورين على التمسك بدينهم أن جيدوا هلا حال، هذه املشكلة 

فهي تودعه يف البنوك ، وملا تريد أن تشرتي بضاعة من البضائع ولو خام مثال فال بد من  أن كل شركة لديها مال

أن يكون هلا مال مرصد يف بنك من البنوك وهذا يف إعانة للبنوك أن تتعامل بالربا ، فمن هذه احليثية أيضا ال 

وك ، هذا ما نفسي من البيان جيوز املشاركة يف األسهم هذه ألن يف ذلك تعامال ربويا بسبب التعاون مع البن

  .ساعدين الوقت اآلن 

ممكن يكون يف اكتتاب يعين طرحوا لشركة قائمة حقيقة حاليا ، وهي تريد أن تزيد رأس ماهلا فنزلت يف  :السائل 

السوق اكتتاب مبليون جنيه فلحني توسيعها أستاذ ممكن يطلعون هلا  رقما امسيا مثال دينارين ثالثة أربعة وقيمتها 

  .حلقيقية هي ست دنانري ا

  .ما فهمت هذا كيف دينارين مثال  :الشيخ 

  .يعين هي يا أستاذ هن شركات مسامهة عامة  :السائل 

  .عفوا أخي اللي قلته فهمته كله لكن النقطة األخري قف عندها وأوضحها لنا  :الشيخ 

ون إضافيات على شكل أسهم كل سهم له يعين ملا يريدون أن يطرحوا اثنني اىل مثانية مليون اثنني ملي :السائل 

  .قيمة امسية ، هم حددوها بدينارين ولكن قيمته احلقيقية يف السوق ست دنانري 

  كيف وضح لنا كيف قيمته يف السوق ست دنانري وواقعه دينارين كيف ؟  :الشيخ 

  ...أستاذ هو مثال يف شركة عامة ملا تريد أن تزيد رأس ماهلا هلذا مثال  :السائل 

اهللا يهديك يا ثامر أنت تعيد الكالم السابق وحنن فهمنا كله فقط النقطة هذه وحدها حنن ليس نعقلها  :شيخ ال

وكوننا ال نعلقها معذورين ألننا لسنا جتارا وحنن ليس داخلني املعركة هذه نرجوااهللا حيفظنا منها ، فقط وضح لنا ما 

  .كيف هذا معىن دينارين يف السوق ستة دنانري وحقيقتهم اثنني  



رأس املال يا أستاذ ملا بدأ املشرتين بستة دنانري وملا رفعوا رأس ماهلم حددت الدولة قيمة هذا السهم  :السائل 

  .وبقدر يبعونه يف السوق  ...بدينارين االمسية ،

ما طول بالك اهللا يهديك طول بالك يا شيخ علي اهللا يهديك ال تفسد علينا الفكر تبعنا أنا واهللا  :الشيخ 

  .فهمت هذا ، مدنا مبددك يا أبا حيىي 

  ...يضاف على الدينار القدمي  ...: أبو حيىي 

  .يعين السهم القدمي والسهم اجلديد يصبحون سواء  :الشيخ 

يعين يصريون بنفس االمتيازات لكن السهم القدمي له احتياطات كان جيب أن توزع وما وزعت فالسهم  :السائل 

  . اجلديد يأخذ هذا املسار

  .طيب السهم اجلديد بصري له حق يف املوفر من األسهم القدمية  :الشيخ 

واآلن سعر  ...نعم ولكن قيمته االمسية تبقى يف القيمة األصلية ، يعين لو كان مسامها بدينار واشرتى : أبو حيىي 

  . مخس دنانري ، يشرتى السهم خبمس دنانري لكن يسجل له دينار واحد قيمة األسهم ...السهم 

يعين من أجل يساوي الشركاء القدامى ، طيب هنا يرد سؤال اآلن اخلمسة كيف قدرت مخسة ليس ستة  :الشيخ 

  .مثال أو أقل 

هلا معادلة حسب عمليات الربح يساوي املتوقع من يعين قيمة تقديرية فأنا ال أقول صحة ما يتداول  ... :السائل 

   ...يف السوق فغالبا مايكون 

  عفوا ما الذي يكون مطابقا لقيمة السوق ؟. م اهللا يرمحك :الشيخ 

  ...غالبا ما يكون قريبا من سعر السوق  ...: أبو حيىي 

قبل شهر طرح أسهما قيمة السهم املباعة من اإلدارة إدارة البنك بنك األردن باالتفاق مع احلكومة : سائل آخر 

ع يف سوق عمان املايل باثنني وعشرين دينار فكان فرق  عشر دنانري وقيمته مع الضريبة ثالثة عشر دينارا وكان يبا 

كبري من ثالثة عشر دينارا إىل ثالث وعشرين دينارا  ، فحىت ال يظلموا حق املسامهني القدامى أعطوا األولوية يف 

  .شراء األسهم املطروحة لزيادة رأس املال أعطت احلكومة للمسامهني القدامى أولوية الشراء 

  .ن القدامى املسامهو  :الشيخ 

أي نعم مثل ما ضربنا مثل على هذا ، طبعا هذا كله ليس معقوال وهو ربا والتعامل فيه غري مباح ،  :السائل 

ونضرب مثال على شركة بشكل معاكس مغاير هلذا املوضوع ، شركة طرحت أسهما جديدة يف الوقت كان سعر 

يمته امسية دينار ، بينما سعره يف السوق سبعون السهم السوقي سبعني قرشا ، طرحت السهم لالكتتاب وعدلته ق



  .قرشا فهي ضاعفت رأس املال فهنا ما أعطت األولوية للمسامهني القدامى 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .تريد تأكل املساهم اجلديد تريد ختدعه  :السائل 

  .طيب الفرق األول ما سببه  :الشيخ 

سهم وال أقصد اجلمهور الناس الذين يفهمون الذين ما السبب األول إقبال اجلمهور على شراء األ :السائل 

يفهمون أقصد يفهمون والذين هم يسيطريون على السوق هم يريدون يرفعوا حىت  تظل القيمة مرتفعة وكأن يف 

شيء يف البلد شيء من املرابيينيسيطريون على السوق هم يرفعون وهم ينزلون وهم املستفيدون بالتايل ، فرتوج 

ن املسكني الذي مثال جاء من اخلليج أو الذي ما يعرف أمور دينه أو الذي معه قليل فلوس يدخل يف على املواط

  .السوق ويذهب يف متاهة ويكون صيدا مسينا بالنسبة له ، وهذا ما حيصل وأرجوا أن نسمع اجلواب 

هذا مثل الدول الكربى ،  يعين أشبه شيء بالدول مثل أمريكا ترفع قيمة عملتها تارة وتنزله  أنا أقول :الشيخ 

الذي يرفع عملتها تارة وتنزل تارة لصاحلها طبعا ليس لصاحل الشعوب األخرى ، فهذه كما قلنا يف أثناء كالمنا 

السابق أنه هذه عبارة عن مقامرة باسم نوع من املعاملة أو الشركة أو حنو ذلك واهللا املستعان ، غريه ، أظن أذن 

  ...اء اهللا للظهر فلنستعد للصالة إن ش

لكن لو طورنا السؤال إىل صورة أخرى ، رجل اكتشف أن زوجته فيها احنراف خلقي وأا تغافله وتتصل  :الشيخ 

مع بعض شباب احمللة، فأثار تصرفها يف نفسه ريبة حوهلا فحذرها واها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة دون فائدة ، 

تك ثاين مرة ، ذهبت إىل بيت فالن مثال ، هنا يغلب على الظن أخريا يئس منها وقال هلا على الطالق إذا رأي

أقول يغلب ألنه ممكن يكون بنفس املعىن األوىل ، لكن واقعة هذه غري تلك  هنا القضية هلا عالقة ، بالعرض 

والشرف فممكن نتصور هنا أنه فعال يريد أن يطلقها للخالص  من احنرافها اخللقي فإذا هنا ال نقول هذا حكمه 

حكم اليمني وكفارته كفارة ميني وإمنا هو طالق ألنه قصد الطالق فعال، لكن ينبغي أن نالحظ مع هذا شروط 

الطالق األخرى اليت منها اإلشهاد فيما نعتقد أنه من السنة ، فإذا أشهد وقع الطالق وإال فال لكن هذا ال يكون 

ب فيه تيسري ، التيسري من حيث ما يرتتب فيه كفارة فيه فرق من جانب آخر ، من جانب فيه شدة ومن جان

عليه كفارة ، ألنه هو ما قصد اليمني ، لكن ترتب عليه تطليق زوجته لكن بشرط أن يكون أشهد عند من 

يوجب االشهاد وبشرط ان تكون طاهرا عند من يوجب الطهارة فال جيوز الطالق عنده المراة هي يف حالة 

  هذه احلال ايضا يشرتط هذا الشرط احليض فمن يشرتط أن تكون طاهرا ، يف

  .وهكذا  



إذا كان مل يشهد ومل تكن طاهرا ووقع الطالق فهل ميضي الطالق أم إذا يكون خمالفا يكون بدعيا بأنه  :السائل 

  .ال يتم الطالق 

ئض هذا ما أشرت إليه املسألة فيها خالف بني العلماء ، بالنسبة للحائض يقع الطالق ، بالنسبة للحا :الشيخ 

  .نعم ، لكن الذي مل يشهد فال يقع الطالق وحىت يشهد يظل معلقا باإلشهاد فإذا أشهد نفذ وإال فال 

  .يعين بدون إشهاد ما يكون طالقا أبدا  :السائل 

  .مثل الزواج  :الشيخ 

  .ما املقصود باإلشهاد  :السائل 

  .مثل الزواج ، معروف ما املقصود باإلشهاد  :الشيخ 

  ...شاهد رمسي عدل إىل آخره تعال اشهد على طالق ليس يعين إذا حضر أحد الناس يعين  :السائل 

  .شاهد حقيقي  :الشيخ 

  .ليس حضور أحد الناس للقول  :السائل 

  .ال يقول أنه أشهد أنا طلقت زوجيت  :الشيخ 

  .وإن مل يشهد ال يأمث بعدم إنفاذ الطالق  :السائل 

  .ال ال يأمث بل لعله يؤجر  :الشيخ 

  .آه لكن أنت تقول احلائض يقع عليها .لعله يؤجر  :لسائل ا

  .أي نعم  :الشيخ 

آخر مرة انفتحت السرية أنا فهمت من كالمك إذا كانت حائضا ال يقع ، إذا كانت طاهرا وجامعها ال  :السائل 

  .يقع حىت تطهر

وما كنا نتكلم يقع أو ال ال فهمت خطأ ، يومئذ كنا نتكلم عن الطالق السين وعن الطالق البدعي  :الشيخ 

يقع، الطالق السين يشرتط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون يف طهر مل جيامعها فيه وأن تكون يف طهر مل جيامعها 

فيه لكن مل يسبق يف طالق وقع يف احليض ، هذا كله لبيان الطالق السين والطالق البدعي ، لكن هل هناك 

إذا طلقتها وهي حائض فهذا الطالق حمرم بدعي لكنه يقع، أنا أقول   طالق بدعي يقع أو ال يوجد، اجلواب نعم،

  .كيف ، كيف ماذا تعين بكيف 

  .كيف يكون الطالق حمرما ويقع ومعىن يقع أنه يقع شرعا  :السائل 

  .هو كذلك ، يعين ارتكب حمرما ونفذ الطالق  :الشيخ 



  .يعين تطلق امرأته  :السائل 

فرت شروط الطالق، يعين مثى لو طلقها وهي طاهر عفوا إيش وهي حائض لكن نعم تطلق امرأته إذا تو  :الشيخ 

لو . أي نعم ، طيب  ...ذكرنا آنفا أنه ما أشهد فال يقع فالذي فهمت أنت تشري إليه يف كالمك السابق هو 

  .طلقها مثال يف حالة الغضب ، اجلواب ال يقع 

  .. هذا الذي يقولون عنه كلمه  :السائل 

 ما أدري ، الفقهاء يقولون طالق الغضبان ويف املسألة قوالن منهم من ينفذه رغم أنفه كذلك طالق واهللا :الشيخ 

  .أي نعم . املكره ، األحناف يوقعونه، الشافعية وغريهم ال ينفذونه، وهذا هو الصواب 

 عنده شيء كثري، رجل مقاول وعنده مال عليه ـ يعين له وعليه أحيانا ما يكون عنده شيء وأحيانا يصري :السائل 

  آه أحيانا فقري وأحيانا غين، فهذا هل جيب عليه احلج ؟

واهللا الصورة فيها تناقض شديد ، أنا أقول وهذا جواب من جيد لنفسه خمرجا أقول إذا كان جيوز له  :الشيخ 

  عليه احلج الشحاذة والسؤال ويف أحسن األحوال يقبل الزكاة من األغنياء فقد يكونون مثله فحني إذا ال جيب 

  طيب كيف نريد منيز بني اإلغالق وعدم اإلغالق ؟ :السائل 

أبو بالل كثر اهللا خريه كثره خريه معىن خمه يشتغل فقد يشتغل ليس معنا لوحده يعين ، هذا جوايب  :الشيخ 

يعيش سنني حقيقة  ألنه املسألة حتتاج إىل تفاصيل والتفاصيل حنن ال منلكها أنا ال أتصور رجل من هذه النوعية 

  .ما عنده نصاب زكاة ما اتصور ، إذا صححت قويل هذا انتهى األمر 

عنده أمل أن التجارة تربح وهذا ليس واحد بل عشرات  ...هذا أحوال التجار ويكون مديونا لكن  :السائل 

  خاصة يف هذه الظروف احلالية. التجار هذا حاهلم 

  .صحيح يعين تريد تقول إنه كالمي السابق غري  :الشيخ 

  يتصور.أنه ال يتصور  :السائل 

  .عجيب  :الشيخ 

يكون عنده بضاعة خبمسني ألف دينار ويكون عليه مثل حكايتها وأكثر وميضي عليه سنني على احلال  :السائل 

مرة يأخذ من هنا يصرف ويرد ويعطي هناك وهكذا ويعترب نفسه من األغنياء ومع ذلك لو حققنا بفلوسه يطلع 

  ...أفقر مين 

ال عليك هذا الذي تقوله ممكن يقع والذي يقوله ممكن يقع لكن هذا الكالم معناه فيه شيء حمرم يف  :الشيخ 

اإلسالم ، وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه يعين فيه عليه ديون يستطيع وفاءها وال يفعل فيتعامل ا، هذا يف 



هذا ال جيوز ، يعين هذا اإلنسان حباجة أن يذكر هذه احلالة يكون يتعامل بأموال غريه لذلك ألفت النظر أن 

حديث الثالثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ، وكان منهم رجل مزارع كبري قال استأجرت أجريا على 

فرق من أرز ، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقة فرغب عنه فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقرا ورعاء مث جاءين 

س سنني عشر سنني، فقال يل يا عبد اهللا اتق اهللا أعطين حقي ، فقلت له انظر إىل تلك البقر ، اهللا أعلم، مخ

فاذهب وخذها قال يا عبد اهللا ال تستهزئ يب ، إمنا يل عندك فرق من أرز قال اذهب فخذها فإمنا تلك البقر من 

كهؤالء يعين هذاك عرض األجر املتفق ذاك الفرق، فأغنياؤنا الزم يتذكروا هذا الغين هذا الكرمي، مع أن هذا ليس  

عليه على األجري فرفضه لسبب فاستثمر وبارك اهللا له ، وبعد زمن طويل جاء احملتاج إىل الفرق، فأعطاه بدل 

الفرق بقر، أما هؤالء األغنياء يعرفون عليهم ألف دينار وحل األجل املتفق عليه ويظل يستثمر ملصاحله اخلاصة 

  .ديه لصاحبه هذا موجود مع األسف وهذا حرام ال جيوز ،وهذا واجب عليه أن يؤ 

شخص مدين وله دين ، لكن دينه أكثر من مديونيته لكن الدين معروف أنه يف علم الغيب يف أنه قد  :السائل 

يسدد دينه وقد ال يسدد اآلن كل الناس ورقيا هذا لك وهذا يل، وبالتايل يكون يف النهاية إما له وإما عليه ففي 

ة ال أعرف التجار ماذا يفعلون وباألصول املتعارف عليه حسابيا أنه يقيض هذا الدين ففي شيء يسمى دين احلال

مشكوك فيه يعملون له احتياطات مثال أنا يل ثالثة آالف دين منهم مثال ألفان دينار مشكوك فيه كل سنة 

ففي حالتنا جييء تقدير النصاب أين  يكون يف ديون معدومة، ملا يوصل إىل يقني أنه الدين ما يتحصل فينزله ،

  .حنن من هذا التقدير 

مجيل ، الفقهاء قسموا الدين إىل قسمني وعربوا عنه يف تعبري، أحدمها دين حي واآلخر ميت يقصدون  :الشيخ 

بالقسم األول بطبيعة احلال الذي يرجى أن يعود لصاحبه ، والدين امليت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه إما أنه 

  .املدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء جيعل الدائن أفلس من ذاك الدين 
  


